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Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt
erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka
samhällsutvecklingen.
Vi ska bidra till att mångfalden på arbetsmarknaden, i boendet
eller i skolan skapar möjligheter och inte begränsningar. Bidra till
att fler röster blir hörda så att fler perspektiv blir kända. Bidra till
mer nyfikenhet, respekt och empati hos människor i Sverige. Där
var och en har möjlighet att påverka sin framtid och dagens glastak
för personlig utveckling krossats.
Den största likheten mellan människor är att vi alla är olika.
Det är på den människosynen som målen om social hållbarhet
och inkludering ytterst vilar.
Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa öppna samtal
som vilar på kunskap om det svenska samhället och som bygger
på respekt för varandra. Denna övertygelse ligger till grund för all
vår verksamhet. Vi tror på öppenheten som vägen framåt.
Vår roll är att vara en kraft för brobyggande och ny kunskap. Som
stimulerar människor att vidga perspektiven i samhällsfrågor och
utveckla sin syn på sig själva och andra. Ett brobyggande som
uppmuntrar samarbete i nästa led.
Vår verksamhet utgår från tre inriktningar. Tillsammans ska de
bidra till långsiktig förändring:
Vi organiserar mötesplatser för öppna samtal. Möjliggörare
för människor att mötas över alla gränser.
Vi initierar och sprider ny kunskap som ger nödvändiga insikter
om det svenska samhället för upplysta samtal och offentlig
debatt. Experter dit man vänder sig för att få nya insikter.
Vi genomför egna aktiviteter som stöder enskilda människor i
sin utveckling genom att upptäcka nya verkligheter och därmed
kunna bryta barriärer. Så är vi förändringsagenter som
förverkligar förnyelse.
Vi gör det i hela Sverige.
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Vd och grundare har ordet
Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område.
Här samsas människor med olika bakgrund, från världens
alla hörn. Här talas det över 100 språk. Den mångfalden är
en styrka och en grundpelare i det demokratiska samhället.
Även om mycket går bra i Sverige ser vi också en växande
klyfta på arbetsmarknaden, segregation på bostadsmarknaden och i skolan.

Stiftelsen The Global Village vill skapa flera platser för olika
samhällsaktörer, politiker och boende att mötas. Vi vill dessutom öka kontaktytorna mellan de utsatta områdena såsom
Rinkeby-Tensta och andra utsatta områden runt om i landet.
Vi vill skapa bättre relationer mellan samhällets aktörer som
politiker, näringslivet, tjänstepersoner och de boende i Sveriges
mest utsatta områden.

Mycket av det politiska samtalet handlar om utsatta områden
och dess medborgare. Ett av Stiftelsen The Global Villages
viktigaste syften är tala med, och inte om människor. Genom
årligt återkommande evenemang, mötesplatser och
rapporter vill vi tillföra nya fakta och nya perspektiv till integrationsdebatten i Sverige. Detta gör vi genom att kartlägga
hur de boende har det och vad de tycker i olika samhällsfrågor.

Vårt mål är att jobba för långsiktig samhällsförändring, att etablera
flera återkommande verksamheter. Under de senaste två åren
har vi lyckats förankra Stiftelsen starkare och bli en nationell aktör
via våra växande verksamheter. Vi syns och omnämns i nationella,
regionala och lokala medier.

I de utsatta områdena lever två världsperspektiv sida vid sida.
I ena hörnet finns föräldrar som i många fall har flytt för ett
bättre liv för sig själva och för sina barn. Och i andra hörnet
finns unga vuxna som antingen är födda i Sverige eller kom
hit som barn. Man kan förenklat säga att föräldrarna har en
överlevnadsmentalitet medan de unga vuxna har högre krav
och vill leva och förverkliga sig själva.

Jag är mycket tacksam för det förtroende som styrelsen har
gett mig. Jag ser fram emot att tillsammans med vår team,
styrelse och partners bidra till en starkare och mer
socialt hållbart samhälle.
Ahmed Abdirahman, vd och grundare

Det gemensamma för boende i landets utsatta områden är att
de påverkas starkt av segregationen. De är en stor outnyttjad
resurs för Sverige. Genom våra verksamheter hoppas vi förstå
deras perspektiv bättre och hur vi bäst kan bemöta deras oro,
hopp och drömmar.
Ett demokratiskt samhälle handlar om att skapa förutsättningar
för möten och interaktion mellan människor, respekt för
olikheter, rättvisa, och stark tilltro till samhällets institutioner,
rättsväsende och de politiska processerna.
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Styrelseordförande har ordet

Under senare år har social hållbarhet hamnat allt högre upp på
agendan. Frågor om det svenska samhällets förmåga att hålla ihop
har stått i fokus och vikten av att erbjuda möjligheter och delaktighet
till alla. Idag bor mer än en halv miljon människor, eller dryga fem
procent av Sveriges befolkning, i så kallade utsatta områden. Många
som växer upp i Sverige har långt sämre möjligheter än andra att
få en bra utbildning och att få jobb. Klyftorna ökar och fler hamnar i
utanförskap, utan nätverk och kontakter. Samma mönster återfinns
på många håll i övriga Europa. Att vända den utvecklingen är en
ödesfråga för Sverige. Vi behöver på djupet se och förstå vår tids
samhällsutmaningar och handfast ta nya vägar.

Vi hoppas att den här verksamhetsberättelsen ger dig som läsare
en känsla för vad vi gör och vill åstadkomma. Och inspirerar till
engagemang. Ett stort tack till alla som möjliggjort vårt arbete
och bidragit till stiftelsens aktiviteter under de senaste två åren!
Caroline Berg, styrelseordförande och medgrundare

De största utmaningarna i samhället kan vi bara lösa genom att
arbeta tillsammans. Genom att bygga broar och mötas mellan
medborgare och politiker, ideella sektorn och näringslivet. Stiftelsen
The Global Village har tagit stora kliv under 2019 och 2020 genom
att skapa fler mötesplatser och aktiviteter med ambitionen att
minska utanförskapet.
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Om Stiftelsen
Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst
obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin
och gemenskapen i samhället och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta
områden, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration.
All vår verksamhet utgår från drivkraften att bidra till en socialt hållbar
samhällsutveckling i Sverige. Av FN:s 17 globala mål fokuserar vi på
mål 17, mål 16 och i synnerhet mål 10, att minska ojämlikhet, med
särskilt fokus på delmål 10.2 som lyder: att möjliggöra och verka för
alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade
i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Vi strävar efter att öka inkluderingen i alla delar av samhället genom att
knyta samman makt och utanförskap, innerstad och ytterstad, centrum
och periferi. Därför fokuserar vi på att främja öppenhet och bygga
konstruktiva dialoger mellan samhällsaktörer. Vi är övertygade om
att forskning och vetenskap är en grundbult i samhället och därför
presenterar vi årligen rapporter för att bidra till en lösningsorienterad
integrationsdebatt i Sverige. Vi tror också på att främja möten mellan
människor. Därför anordnar vi olika aktiviteter, däribland en filmfestival,
seminarier, nätverksträffar och en politikervecka – Järvaveckan.
Vi tror att lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar
kräver delaktighet från olika samhällsaktörer och därför uppmuntrar
vi tvärsektoriella samarbeten med offentlig sektor, näringsliv och
civilsamhälle.
Stiftelsen The Global Village har erhållit privatdonationer, kommunala
bidrag samt gåvor från företag och stiftelser.

Enligt våra stadgar ska vi uppnå våra ändamål genom att:

utöva samarbete med de lokala invånarna, civilsamhället, myndigheterna,
näringslivet, intresseorganisationer, politiker/politiska partier och andra
aktörer i samhället,
möjliggöra en aktiv dialog med och mellan dessa samhällsaktörer,
dela ut stipendium och/eller pris och gåvor till offentlig sektor, näringslivet,
civilsamhället eller enskilda personer,
genomföra studier/undersökningar, projekt, aktiviteter, konferenser,
föreläsningar, utbildningar och rådgivning,
bilda allmän opinion, till exempel genom att ge ut skrifter och rapporter,
tillföra kunskap genom statistik och forskning, och även i övrigt vara en
legitim kunskapsbank i och för den allmänna opinionen, eller
bedriva därmed jämförlig verksamhet.

12

13

Styrelsen

Kansliet

Ahmed Abdirahman

Caroline Berg

Ahmed Abdirahman

Grundare och vd

Ordförande och medgrundare
Ordförande i Axel Johnson

Grundare och vd

Näringspolitisk expert, Stockholms
Handelskammare

Filip Adamo

Obama Leaders – Europe

Dimitris Gioulekas

European David Rockefeller Fellows
of the Trilateral Commission

Styrelseledamot
Vd och medgrundare, Knightec AB

Projektledare Järvaveckan och Järva Filmfestival

Johanna Ringqvist
Projektkoordinator Town Hall Meeting

David Orlic

Maria Rankka

Styrelseledamot
F.d. innovationschef på Prime

Styrelseledamot
Grundare av ABC Labs

Juan Eriksson

Ola Nilsson

Styrelseledamot
Bankjurist på Bluestep Bank AB

Styrelseledamot
Organisationskonsult, Facilitating
Change

Rozerin Orucoglu
Verksamhetsledare och ekonomiansvarig

Marianne Bogle
Styrelseledamot
Verksamhetschef, CSR Sweden

Stefan Ränk
Medgrundare och styrelseledamot
Koncernchef, Einar Mattsson

Rozerin Orucoglu
Styrelseledamot, ekonomiansvarig och
verksamhetsledare

Revisor:

Sven Hagströmer

Partner och Auktoriserad revisor,
KPMG AB

Peter Dahllöf

Medgrundare och styrelseledamot
Grundare av Avanza Bank och Creades
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Stiftelsen 2019

Anställda
Stiftelsen har haft två anställda under 2019. Rozerin Orucoglu anställdes
i augusti som verksamhetsledare och ekonomiansvarig. Den 4 november
anställdes en ny projektledare för Järvaveckan, Filip Adamo, som arbetade
deltid i november och övergick till heltid den 4 december.
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under 2019.

Stiftelsen 2020

Anställda och kontor
Stiftelsens personal utökades under 2020. Personalen utökades från februari 2020
med Johanna Ringqvist som projektkoordinator och Joanna Jimenez som projektledare för lokala föreningslivets deltagande på Järvaveckan 2020. Joanna Jimenez
anställning har varit tidsbegränsad och möjliggjordes med stöd från Gålöstiftelsen.
Trots inställd Järvavecka fick vi behålla henne enligt överenskommelse. Hennes
projektanställning avslutades i juni. Den 10 februari började Rozerin Orucoglu
sin tjänst som verksamhetsledare och ekonomiansvarig.
Stiftelsen fick ett nytt kontor i Rinkeby – Rinkebystråket 92. Förhoppningen är
att placeringen av kontoret ska ge en starkare lokal förankring. Lokalen på
Rinkebystråket är 111 kvm fördelat på över- och undervåning. Flytten ägde rum
den 13 mars. På grund av covid-19 kunde inte kontoret utnyttjas i någon större
utsträckning. Istället har arbetet och kontakten med kollegor skett digitalt.
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under 2020.
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Verksamheter
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Vi är
möjliggörare
Vi tror på mötets kraft. Att tala med och inte
om människor. Därför satsar vi på att underlätta fler öppna samtal och att göra det möjligt
för fler att träffas utanför sina bubblor.
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Järvaveckan
Integrationen är Sveriges största utmaning, men också en enorm
möjlighet. Om tudelningen på arbetsmarknaden fortsätter och
människor fastnar i ett permanent utanförskap, riskerar demokratin
att urholkas. Om vi istället minskar klyftan mellan nya och etablerade
svenskar och skapar förutsättningar för människor att själva förbättra
sina livsvillkor, kommer Sverige att bli rikare än någonsin.
Politiker har ett stort ansvar för integrationen i Sverige, men näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället kan också göra stor skillnad.
Vi är övertygade om att all förändring börjar lokalt och att det ideella
engagemanget som finns för denna fråga kan kanaliseras till en hållbar och skalbar plattform för samtal mellan medborgare, folkvalda och
företagare. Vi kallar den plattformen för Järvaveckan – publikmässigt
Sveriges största politikervecka. Under den senaste Järvaveckan
innan pandemin deltog 300 organisationer och hundratals politiker.
Flera stora artister inom svensk hip-hop gav konserter som lockade
människor inte bara från Stockholmsområdet utan hela landet.
Järvaveckan minskar avståndet mellan makthavare och medborgare.
Genom att skapa direkta möten och samtal hjälper arrangemanget
till att motverka utanförskap och öka valdeltagandet. Genom att locka
partiledarna från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från
många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningarna för alla medborgare att engagera sig i politiken, delta i samhället
och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.
Företag kommer också hit för att rekrytera – hittills har över 2000 jobb
erbjudits under Järvaveckan. Genom öppna och tillgängliga samtal
mellan alla samhällets sektorer lägger vi grunden för en demokratisk
mötesplats med målet att arrangeras i 50 år framöver.

+
erbjudna jobb

+
deltagande organisationer

+
besökare – publikmässigt Sveriges
största politikervecka

Läs mer om Järvaveckan: www.jarvaveckan.se
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Järvaveckan 2019

Årligt nätverksmingel: Mingel med Järvaveckan & Workshop

Vem bryr sig?

För att stärka lokala aktörers medverkan på Järvaveckan bjöds civilsam-

”Vem bryr sig?” var temat för den mest intensiva Järvaveckan hittills.

hällesorganisationer in till workshops under våren 2019 och resurssvaga

Temat var ett provokativt påstående där vi frågar vem som bryr sig om

ideella föreningar fick möjlighet att delta gratis på Järvaveckan. Sammanlagt

Agenda 2030, demokratin, att var 18:e person bor i utsatta områden, vem

hölls fyra workshops,12 februari, 4 april, 9 april och 22 maj. På träffarna

som bryr sig när det inte är valår? Målet var att locka 40 000 besökare,

informerades organisationerna om Järvaveckan för att stärka deras möjlig-

men Järvaveckan 2019 slog besöksrekord med 53 000 personer.

het att synas och höras bland andra utställare.

Järvaveckan 2019 skilde sig markant från 2018. Istället för nio dagar

Flera ”Mingel med Järvaveckan” hölls under 2019. Två hölls under våren

komprimerades programmet till fem dagar. Genom en komprimerad vecka

inför Järvaveckan 2019 och ett den 28 november inför Järvaveckan

underlättade vi för besökare och medverkande att mötas och ta del av så

2020. Representanter från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället,

mycket som möjligt av programmet. Istället för ett partiledartal per dag blev

både nya och etablerade utställare, bjöds in för att nätverka och utbyta

det två partiledartal kl. 18.30 och kl. 19.30. Genom denna förändring möjlig-

erfarenheter. Syftet med träffarna är att skapa fler möjligheter till dialog

gjorde vi att politiska anhängare från olika partier kunde mötas och samtala.

och samverkan under året och inte endast på Järvaveckan. På minglet
28 november deltog över 150 personer och följande personer höll
presentationer om sina erfarenheter från 2019 års Järvavecka:
Mark Jensen, Vd, MTR Nordic & Johan Oscarsson, Vd, MTR Tunnelbana

Som vanligt pågick flera parallella programpunkter, fullproppade med föreläsningar, workshops och samtal. En bredd av ämnen diskuterades och
besökarna kunde bland annat lära sig om egenföretagande, bostadsmarknaden, klimatet, psykisk ohälsa och rasism. En mångfald av aktörer deltog,
politiska partier, ideella organisationer, tankesmedjor, studieförbund,

Juan Navas, Public Relations Manager, Swedbank

ungdomsförbund, studentföreningar, företag och myndigheter.

David Salsbäck, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Axel Johnson

En nyhet vi presenterade på Järvaveckan 2019 var Jobbtorget. 2000 jobb

Viola Zabeti, Projektledare press och opinion, Unionen Stockholm

fanns att söka och enligt en sammanställning av Almega Serviceföretagen
fick fem städ- och hemserviceföretag in nästan 600 jobbansökningar

Per Hammar, Näringspolitisk expert, Almega

under två dagar. Utvecklingen av Jobbtorget är ett konkret sätt att skapa

Tomas Roos, Chef – marknad, kommunikation & webb, Dina Försäkringar

förändring som påverkar människors vardag.

Daniella Waldfogel, Näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare
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Kommunikation

Kultur och musik som samtalsverktyg

För att väcka intresse och locka besökare lanserade Stiftelsen The Global

Svenska förorter betraktas ofta som utanförskapsområden i samhälls-

Village tillsammans med Prime och Clear Channel en stor kommunikations-

debatten, men i musikvärlden har de varit Sveriges centrum i många decennier.

kampanj med en räckvidd på 1,5 miljoner stockholmare. Kampanjen syntes

I samarbete med Spotify och den kreativa byrån TUKIO uppträdde en rad artister

på kulturtavlor i innerstaden, på stortavlor i Järvaområdet och i Clear Channels

däribland AYA, Jelassi, Elias Abbas, Dree Low och 1.Cuz. Ytterligare artister

digitala nätverk på några av Stockholms mest besökta platser och inom

som uppträdde var grammisvinnaren Imenella, som presenterades i samarbete

kollektivtrafiken. Innehållet anpassades dagligen så att stockholmare möttes

med Unionen Stockholm och Vision, och danska artisten ICEKIID, i samarbete

av aktuell information om vad som hände på Spånga IP.

med Hyresgästföreningen.
Många av artisternas musik handlar om livsvillkoren i förortsområden, men
flera av artisterna har fått kritik för att droger och kriminalitet romantiseras
eller att artisten själv varit dömd för brott. Att musiken i förorterna och vissa
av artisterna på plats rörde upp starka känslor är ett bevis för att Järvaveckan
behövs. Stiftelsen kände att det är artisterna som är de ungas förebilder.
Därför arrangerades ett panelsamtal med artisterna Dree Low och 1.Cuz.
och politikerna Benjamin Dousa (M) och Lawen Redar (S) om musikens roll
i Järva och vilket ansvar artister egentligen har för vilken verklighet som
speglas i kulturen.
Musiken skapade en ny arena för politiska samtal. Att musiken och artisterna
lockade många unga som aldrig skulle komma till en ”politikervecka” är en
stor fördel, inte minst i och med att de unga även blev exponerade för politiska
samtal och utställare från arbetsmarknaden och utbildningssektorn. Unga
kom även från andra delar av Stockholm och resten av landet för att ta del
av konserterna.

”Utöver att Järvaveckan är ett viktigt initiativ, så är deras kampanj ett
bra exempel på hur utomhusreklam i egenskap av räckviddsprodukt väl
kompletterar deras övriga kommunikationsinsatser. Dessutom har de på
ett kreativt och smakfullt sätt tagit tillvara på de möjligheter som det digitala
ger genom att dagsanpassa sitt material men även växla språk. Jag är
övertygad om att detta kommer innebära fler besökare”
David Klagsbrun, dåvarande PR- och kommunikationsansvarig på Clear Channel
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Företrädare för samtliga riksdagspartier höll tal:
ONSDAG

Annie Lööf (C), Isabella Lövin (MP) och Farida al-Abani (Fi)
talade. Temat för dagen var klimat och hållbarhet.
TORSDAG

Jonas Sjöstedt (V) och Ebba Busch Thor (KD) talade.
Temat för dagen var hälsa och arbetsmarknad.
FREDAG

Christer Nylander (L) och Julia Kronlid (SD) talade. Temat
för dagen var civilsamhälle, kultur, idrott och utbildning.
LÖRDAG

Stefan Löfven (S) talade. Temat för dagen var trygghet,
säkerhet och företagens roll i samhället.
SÖNDAG

Ulf Kristersson (M) talade. Temat för dagen var integration.
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Mohammed Hagi Farah, medborgarvärd och lokalprofil i Rinkeby,
kommer inte många meter framåt i taget när han rör sig mellan tälten
- många vill hälsa och prata. Årets fokus på jobb säger han är mycket
bra. Däremot tycker han att politikerna som talat under veckan haft
för lite fokus på människorna som bor i områdena.
”Vi vill att politikerna ska prata med oss. Att man fokuserar på
förorterna och prata om problemen där och vilka förslag partierna
har gällande till exempel jobb, skola och bostad. Så människor kan
känna att “oj, de pratar om mig”.”
Källa: DN 16/6 2019
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Konst som dialog och brobyggare
Stiftelsen The Global Village vill skapa möten och dialog mellan människor.
Vi ser oss som brobyggare. När olika människor, med olika perspektiv
och från olika världar möts kan traditionella mötesplatser och verktyg
kännas otillräckliga. Därför utforskar vi hur konsten kan bidra till att
skapa nya samtal.
2018 lanserade vi ett första steg för hur vi kan engagera svenska konstnärer i frågan om social hållbarhet då vi gav i uppdrag till konstnären Michel
Östlund att skapa en skulptur som gestaltar den tredje av FN:s artiklar om
mänskliga rättigheter, Rätten till liv och frihet, för Järvaveckan.
År 2019 presenterade samma konstnär en tolkning av artikel nr 22: Rätten
till social trygghet: en 2×2 meters levande skulptur av järn och växter, ett
interaktivt konstverk som uppmanar alla att kasta in fröer så att det växer
och lever. Fröna symboliserar mänsklig utveckling, instängdheten med järn
är en symbol för förortens situation, trädgården som uppstår är en tolkning
av den starka växtkraften i förorten. Konstverket och konstnären ställde
frågan till politikerna - vad är det vi betraktar? Är det en inlåst mardröm
eller Edens lustgård fylld av möjligheter i våra förorter? Michel Östlund
uppmanade politikerna att under Järvaveckan föregå med gott exempel
och så frön för en mer hoppfull värld och specifikt för förorten, en uppmaning som hörsammades av bland andra kulturministern och partiledarna.
Skulpturen visades även på Brunkebergstorg fram till mitten av september
2019 och sågs av ca 50 000 personer. Sedan dess har den turnerat runt
i Sverige. Allmänheten fick följa hur fröerna utvecklades på Instagram –
#nonsilentgeneration.

Järvaveckans sponsorer
Vi vill tacka för det stöd som organisationerna och företagen
bidragit med. Utan er hade inte Järvaveckan 2019 varit möjlig.
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Järvaveckan 2020

Med anledning av pandemin beslutades att skjuta fram 2020 års Järvavecka
till 2– 6 juni 2021. Stiftelsen erbjöd samtliga sponsorer och utställare återbetalning och kreditering av fakturor. En del aktörer valde återbetalning
och kreditering. Övriga aktörer valde att flytta sitt deltagande till 2021 och
därmed har de intäkterna periodiserats mot 2021.
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Programvisningen 2019
Totalt visades 14 långfilmer (2 filmer/kväll). Varje kväll började med en barnfilm,
följt av en ungdoms-/kulturfilm. Kvällen med flest antal besökare lockade hela
1 500 personer och totalt uppskattas att Järva Filmfestival hade 6 000 besökare.
Boende i Stockholms stad och övriga kranskommuner kände till vårt program
då vi intervjuades och omnämndes i media både online och i tryck såsom i
Sveriges Radio, Mitt i Rinkeby-Tensta, KistaDirekt, RinkebyDirekt, TenstaDirekt.

JärvaSpace
Vi hade stjärnvisningar när vädret tillät. Stiftelsens teleskop lockade
både unga och vuxna som kunde få en glimt av månen. Syftet är att visa
vilket universum vi lever i och att skapa nyfikenhet för rymdrelaterade
verksamheter, jobb och utbildning.

Järva Filmfestival 2019
Samarbetspartner

En grundsten i integrationsarbetet är insikten om kultur som en
folkbildare. I förorterna samsas kulturer, traditioner, språk och
nationaliteter. Järva Filmfestival är en folkfest som anordnas
årligen sedan 2013 (år 2020 ställdes festivalen in p.g.a. covid-19).
Syftet med festivalen är att dela mångfalden som våra förorter
besitter. Boende röstar fram filmerna online från ett urval framtaget
av Stiftelsen The Global Village och samarbetspartners.
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Vi samarbetade med flera etablerade aktörer som bidrog med högkvalitativa
filmer, vilket gjorde att filmfestivalen fick ett brett utbud av filmer.
2019 års samarbetspartners var CinemaAfrica Sweden, Franska Filmfestivalen,
Tempo Dokumentärfestival, PANORAMICA Stockholms latin-amerikanska
filmfestival samt Stockholm Pride.

Marknadsföringen
Postnord delade ut direktreklam till ca 34 000 hushåll. Utöver det hade vi
hade ett enormt genomslag i sociala medier. Vår Facebookkampanj nådde
över 1 069 000 personer varav 22 000 svarade att de var intresserade eller
kommer till eventet. Majoriteten intresserade (69%) var kvinnor.

dagar av kultur

filmvisningar

+
besökare

+
ansiktsmålningar

hushåll nåddes med information
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Town Hall Meetings

+
Onsdag den 23 oktober 2019 lanserades den nya verksamheten Town
Hall Meetings på Folkets Husby. Syftet med verksamheten är att möjliggöra en kontinuerlig dialog mellan medborgare och folkvalda året runt
och minska avståndet mellan folkvalda och medborgare. På så sätt
kompletterar mötena Järvaveckan. Att valdeltagandet i Järvaområdet är
bland det lägsta i landet gör den här typen av möten än viktigare just här.
Town Hall Meetings arrangeras ungefär en gång i månaden. Programuppläget för mötet är enkelt. Ahmed Abdirahman, vd på Stiftelsen
The Global Village hälsar alla välkomna och berättar kort om Stiftelsen.
Sedan ges inbjudna politiker en möjlighet att presentera sig (5 minuter)
innan publiken får ställa frågor till politikerna. Varje fråga får ta max
2 minuter och ett svar från politikerna max 4 minuter. Vd sköter tidtagningen
som visas på storbild bakom scenen. Tanken med tidtagningen är att så
många som möjligt ska ha chans att ställa en fråga. Frågor kan ställas
till enskild politiker eller samtliga politiker i panelen. För att undvika
“debatt” och istället fokusera på sakpolitik och väljarnas frågor bjuds
sittande politiker och oppositionspolitiker in till olika möten. Alla etablerade politiska partier är välkomna att delta.
Town Hall Meetings är ett bra tillfälle att presentera olika aktörer för
medborgarna. Vid några tillfällen har en styrelseledamot från Stiftelsen
The Global Village sagt några inledande ord om sitt engagemang för ett
mer inkluderande samhälle. Inför ett Town Hall Meeting fick MTR inleda
med att berätta om karriärmöjligheterna inom företaget och fanns
tillgängliga för frågor efter mötet.

personer nåddes digitalt

+
personer deltog på plats

program i tre kommuner

kommun-och regionpolitiker

Town Hall Meetings har genererat ett stort värde för Stiftelsen genom
politikers och medborgares ökade kännedom om vår organisation och
arbete. Town Hall Meetings har även skapat medial uppmärksamhet
som annars brukar vara koncentrerad till Järvaveckan.
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Town Hall Meetings 2019

Town Hall Meeting den 23 oktober, Stockholms stad
Lotta Edholm (L), Skolborgarråd
Fredrik Lindstål (C), vikarierande arbetsmarknads- och integrationsborgarråd
Jan Jönsson (L), Socialborgarråd
Town Hall Meeting den 4 december, Stockholms stad
Erik Slottner (KD), Äldre- och trygghetsborgarråd
Katarina Luhr (MP), Miljö- och klimatborgarråd
Daniel Helldén (MP), Trafikborgarråd
Antalet deltagare per programtillfälle ökade från ca 30 till 70 personer.
Deltagarna kom från innerstan och närområdet.

Town Hall Meetings 2020

Town Hall Meeting den 13 januari, Stockholms stad
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd
Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd
Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd
Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd
Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare
Town Hall Meeting den 6 februari, Stockholms stad
Anna König Jerlmyr (M), Finansborgarråd
Dennis Wedin (M), Bostads- och fastighetsborgarråd
Jonas Naddebo (C), Kultur-, idrotts- och stadsmiljöborgarråd
Joakim Larsson (M), Stadsbyggnadsborgarråd
Town Hall Meeting den 4 mars, Region Stockholm
Irene Svenonius (M), Finansregionråd
Kristoffer Tamsons (M), Trafikregionråd,
Tobias Nässén (M), Vård- och valfrihetsregionråd,
Charlotte Broberg (M), Fastighets och serviceregionråd
Town Hall Meeting den 2 september, Region Stockholm
Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdsregionråd
Gustav Hemming (C), Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Ella Bohlin (KD), Vårdutvecklingsregionråd
Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd
Town Hall Meeting den 5 oktober, partiledare
Nyamko Sabuni (L), partiledare för Liberalerna

Mötena under hösten 2020 har kombinerat en mindre publik på plats med
livesändning på Facebook. Livesändningarna har gjorts i samarbete med
Alkompis – det största svenska medianätverket på arabiska. I slutet på
oktober skärpte Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer och Stiftelsen
beslutade att skjuta på fyra inplanerade Town Hall Meetings.
Redan från början har tanken varit att konceptet Town Hall Meeting ska nå
flera kommuner än Stockholms stad. Södertälje och Botkyrka kommun valdes
ut eftersom kommunerna har hög andel svenskar med utländsk bakgrund,
flera socioekonomiskt utsatta områden och lägre valdeltagande. Men på grund
av covid-19 kunde Stiftelsen endast arrangera möten i Södertälje kommun.

Town Hall Meeting den 22 oktober, Södertälje kommun
Alexander Rosenberg (M), 2:e vice ordförande och oppositionsråd
Metin Hawsho (L), Oppositionsråd
Sait Yildiz (V), Oppositionsråd
Town Hall Meeting den 26 oktober, Södertälje kommun
Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande
Elof Hansjons (S), Kommunalråd
Hanna Klingborg (MP), Kommunalråd
Tage Gripenstam (C), 1.e vice ordförande
David Winerdal (KD), Kommunalråd
Följande Town Hall Meetings ställdes in och skjuts på framtiden pga. covid-19:
10 november, oppositionsregionråden i Region Stockholm
11 november, Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet
16 november, Botkyrkas gruppledare för oppositionen
2 december, Botkyrka majoritet
Digitalt nådde programmet 180 000 personer och över 200 personer deltog på plats.
Det fysiska deltagandet blev lägre på grund av covid-19.
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Husbybon Abdisalam Husseins har under sina 18 år här sett hur
områdesborna inte har förtroende för politiker och tjänstemän.
Han berättar hur både han och andra som söker sig till exempelvis
hit till Folkets Husby upplever att de inte får den hjälp de behöver
och att de inte vet vart de ska vända sig.
”Hur ska man få folk som bor här att känna sig delaktiga?”
Källa: DN 06/12 2019
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Sverige i Världen – Världen i Sverige

Sverige i Världen – Världen i Sverige är vårt samlingsnamn för
arrangemang som handlar om Sveriges roll i världen. Programmet
syftar till att öka medborgarnas kunskap, engagemang, nätverk
och förståelse för omvärlden och omvärldsfrågor. Bland annat
arrangerar Stiftelsen årligen ambassadörsprogram och olika
samtal om EU.

Program och deltagare 2019
För andra året i rad bjöd Stiftelsen The Global Village in Sveriges ambassadörer
till Sverige i Världen – Världen i Sverige. De nio svenska diplomaterna som
deltog 2019 arbetar i vanliga fall i Algeriet, Libanon, Bangladesh, Marocko,
Sudan, Kongo, Pakistan, Jordanien och Somalia. Inledningsvis presenterade
de sig och därefter följde korta redogörelser för de största utmaningarna i
respektive land och vad som gått framåt i samhällsutvecklingen. Programmet
fick stort intresse och hade över 130 gäster. Flera elever från Enbacksskolan
deltog och ställde frågor. Programmet bevakades av Nyhetsbyrån Järva.

Ambassadörsprogrammet

Andreas von Uexküll, Sveriges ambassadör i Mogadishu, Somalia
Erik Ullenhag, Sveriges ambassadör i Amman, Jordanien
Hans Henric Lundqvist, Sveriges ambassadör i Khartoum, Sudan

Varje år samlas alla svenska ambassadörer i augusti i Stockholm.
Det är ett utmärkt tillfälle att få en inblick i arbetet som görs för
en bättre värld av ambassadörerna, regeringen, SIDA och andra
myndigheter/organisationer. I utsatta områden finns människor
med kunskaper som är en resurs för Sveriges arbete utomlands
och programmet uppmuntrar unga personer att engagera sig för
omvärlden. Att komma i kontakt med svenska ambassadörer,
hjälporganisationer och svenska företag i omvärlden kan stärka
sammanhållningen och därmed integrationen.
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Jörgen Lindström, Sveriges ambassadör i Beirut, Libanon
Charlotta Schlyter, Sveriges ambassadör i Dhaka, Bangladesh
Niklas Kebbon, Sveriges ambassadör i Rabat, Marocko
Tobias Thyberg, Sveriges ambassadör i Kabul, Afghanistan
Marie-Claire Swärd Capra, Sveriges ambassadör i Alger, Algeriet
Ingrid Johansson, Sveriges ambassadör i Islamabad, Pakistan
Maria Håkansson, Sveriges ambassadör i Kinshasa, Kongo
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En viktig röst att räkna med under pandemin

Med anledning av covid-19 har Stiftelsen haft löpande dialog
med olika beslutsfattare. Bland annat har Stiftelsen haft möten
med inrikesminister Mikael Damberg (S), Isabella Lövin, Miljö- och
klimatminister samt vice statsminister (MP) och Region Stockholms
hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L) med anledning av
Covid-19-utbrottet. Stiftelsen har fört dialog med MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och Christophe Pedroletti, arbetsledare för
arbetsgruppen inom Region Stockholm, samt flera borgarråd och
regionråd i Stockholm.
Stiftelsen har haft löpande möten med Jenny Stenkvist, biträdande
smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm. Stiftelsen uppdaterade
biträdande smittskyddsläkaren om läget i de utsatta områdena och
särskilt i Järvaområdet, som drabbades tidigt av den första vågen
av covid-19 i våras. Stiftelsen uttryckte oro för andra vågen, samt
betonade behovet av starkare samarbete med civilsamhället och
tidig information om den kommande vaccinationen. På initiativ av
Stiftelsen arrangerade Region Stockholm ett dialogmöte för
boende i landets utsatta områden den 15 januari 2021. Vidare
har Stiftelsen uppdaterat Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel
om läget i de utsatta områdena ur ett hälsoperspektiv.

arbetsmarknadsborgarråd och Karin Uddén, arbetsmarknadsförvaltningens chef, Stockholms stad. Stiftelsen uppmanande dem
att utöka arbetsplatserna för sommarjobb så att de även omfattar
det privata näringslivet. Hittills har samtliga av stadens sommarjobb
varit begränsade till den kommunala sektorn. Staden erbjuder inte
ersättning till ungdomar som hittat sommarjobb inom näringslivet. Samtalen ledde till att Stockholms stad utlyste en upphandling
för civilsamhällsaktörer som ville erbjuda sommarjobb. Den offentliga
upphandlingen hade totalt 1 500 platser. Sju ideella organisationer
ansökte men endast fyra organisationer uppfyllde alla krav, ett av
dem var Stiftelsen The Global Village.
Under 2020 års pandemi har Stiftelsens arbete uppmärksamts i
lokal, nationell och internationell media.

Coronautbrottet har lett till att ett stort antal sommarjobb inom
den kommunala sektorn inte längre kunde erbjudas till ungdomar.
Stiftelsen insåg utmaningen tidigt och kontaktade Karin Ernlund (C),
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EU-valet

Deltagare från civilsamhället:
Deidre Palacios, vice förbundsordförande, Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL)

Den 2 maj anordnade Stiftelsen en panel om EU-valet för
gymnasieungdomar (16–19 år). Programmet var mycket
lyckat och 260 elever deltog från två skolor, Stockholm Science
& Innovation School i Järva och Anna Whitlocks gymnasium
på Kungsholmen. Bland annat medverkade Katarina Areskoug,
chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige,
Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör i Sverige,
David Cvach, Frankrikes ambassadör i Sverige samt Benjamin
Dousa, ordförande MUF och Philip Botström, ordförande SSU.

Kitimbwa Sabuni, talesperson, Afrosvenskarnas Riksförbund
Siavosh Derakhti, grundare, Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet
Jakob Schwarz, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga
Rashid Musa, ordförande, Sveriges unga muslimer
Barakat Ghebrehawariat, entreprenör och demokratiagent

Samarbetspartners och medfinansiärer:
Svenska representationen för EU-kommissionen (The European
Commission Representation in Sweden)
Europaparlamentet, (The European Parliament, Sweden Liaison Office)
Tyska ambassaden, Stockholm, Sverige
Franska ambassaden, Stockholm, Sverige
Kistamässan
Swedish International Students and Alumni, SISA
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Vi är
experter
Vi vet vad människor i Sveriges utsatta områden
tycker och tänker. Vi har nämligen frågat – och
lyssnat på svaren. Den kunskapen sprider vi både
genom att delta i samtal och debatter och genom
våra rapporter.
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Rapporter
Ett problem med många skildringar från förortsområden är
att ett fåtal personer ofta får representera alla som bor där.
Det saknas information om hur majoriteten av boende i
utsatta områden ser på olika samhällsfrågor. Vi vet lite om
de boende i utsatta områden, i synnerhet i relation till hur
mycket uppmärksamhet de får. Det vill vi ändra på.

unika rapporter under 2019 och 2020

Sveriges första faktarapport om landets

utsatta områden

Att tala med och inte om:

intervjuer med boende i landets utsatta områden
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Rapporten Perspektiv
Perspektiv 2019

Rapporten Perspektiv är en årligt återkommande opinionsundersökning
som genomförs för att tillföra nya fakta till integrationsdebatten i
Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker
i olika samhällsfrågor och vilka åsikter och attityder de har.
På så sätt kan vi öka kunskapen om situationen i utsatta områden och
möjliggöra ett faktabaserat, lösningsorienterat samtal mellan politiker
och medborgare och andra nyckelaktörer.

Rapporten, ”Perspektiv 2019 - Tvåtusen svar från Sveriges utsatta
områden”, innehöll 17 olika frågor som rörde arbetsmarknad, trygghet,
utbildning och ekonomi. Undersökningen baserades på 2000 intervjuer
och genomfördes även på arabiska och somaliska. Den besvarades
av människor med bakgrund i över 100 olika länder.
Undersökningen finansierades av Marianne och Marcus
Wallenbergs stiftelse.

Perspektiv 2020

Undersökningen hade detta år ett särskilt fokus på unga vuxna mellan
18 och 29 år, en grupp som påverkas starkt av segregationen och
är en stor outnyttjad resurs för Sverige. Genom detta särskilda fokus
hoppas vi kunna förstå unga vuxnas perspektiv bättre och få
kunskap om hur vi bäst kan möta deras oro, hopp och drömmar.
Medieintresset för rapporten har varit stort, bland annat skrev TT
två artiklar som fick stor spridning. Rapporten togs upp på ledarsidor
i DN och Aftonbladet. Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP)
blev intervjuad om rapportens innehåll och har efterfrågat ett möte.
Undersökningen finansierades av Marianne och Marcus
Wallenbergs stiftelse.
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Fakta från Perspektiv 2020

Avstånd till makten

Kriminalitet och diskriminering

%

av de som bor i utsatta områden känner någon
som är politiker. Motsvarande siffra för allmänheten är 45%.

%

av de som bor i utsatta områden känner någon
som är vd (dvs. en verkställande direktör/chef).
Motsvarande siffra för allmänheten är 61%.

Jobb, utbildning och företagande

%
%
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X

så många personer (17%) jämfört med allmänheten i stort har
antingen själva blivit utsatta för en skjutning eller känner någon
som har blivit det. Dubbelt så många har blivit utsatta för religiös
radikalisering (13%) och för hedersvåld (6%).

Pandemin

i utsatta områden instämmer inte i att
svenska företag gör tillräckligt för att bidra till
integrationen i Sverige.

av

%

av unga vuxna (18–29 år) i utsatta områden
uppger att de antingen själva har utsatts för
diskriminering, eller känner någon som blivit det.

%

instämmer i att man borde lägga ner skolor
som presterar dåligt och hänvisa elever som
går där till skolor som presterar bättre.

av unga vuxna i utsatta områden skulle vilja
starta eget företag. Motsvarande siffra för unga
vuxna bland allmänheten är 37%.

uppger att de har förtroende för Folkhälsomyndigheten och 44% för regeringen. Hos
allmänheten är siffrorna 71% respektive 63%.

i utsatta områden undviker att träffa äldre.
I hela landet är siffran 68%.

%

av allmänheten svarar att man tvättar händerna
oftare nu än tidigare, att jämföra med 65% i
utsatta områden.
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Röster från Perspektiv 2020

Vad skulle du vilja att politiken gjorde för att underlätta för personer
i ditt bostadsområde att få ett jobb?

”Skapa sommarjobb och anställa fler unga
människor för att få dem att skaffa erfarenhet, lära dem att arbete är bra.”

”Att man har provanställningar så man kan
visa vad man kan.”

”Vi behöver föra en diskussion i samhället
om människors lika värde. Politikerna ska
leda den diskussionen.”

”Att de motverkar diskriminering framförallt mot de som har en annan bakgrund
än svensk.”

Unga vuxnas råd till politiker:

”Utbildning och samarbete mellan skola
och näringsliv. Visa att ungdomar tillhör
Sverige, att de faktiskt har en möjlighet att
få jobb inom de flesta yrken.”

– Man 22 år, Jönköping

– Kvinna 26 år, Botkyrka

”Att bygga nya lägenheter, öka samarbetet
mellan olika grupper, erbjuda fler jobb som
inte kräver utbildning.”
Varför skulle du vilja starta eget företag?

”Ta vara på folks tidigare utbildning, för
till exempel utlandsfödda.”

”Visa den riktiga bilden och inte förvärra
bilden av förorten.”
– Kvinna 19 år, Linköping

– Kvinna 19 år, Borlänge

”För att försörja mig själv och kunna
bestämma över mig själv.”

”För att jag vill tjäna pengar.”

”För att få en bättre framtid för mina barn.”

”För att utvecklas som person.”

”Tvång på att lära sig svenska så fort
som möjligt.”

”Att inte döma en person fort bara för att
personen bor i en förort.”

– Man 21 år, Huddinge

– Man 23 år, Stockholm

Varför bor du fortfarande hemma?

”Jag har helt enkelt inte råd och köpa egen
lägenhet eftersom det är så dyrt.”

”Studerar plus att det är svårt att hitta
lägenhet i Stockholm utan fast jobb.”
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”Väldigt svårt att hitta hyresrätt. Bostadsrätt finns det lite här & var men det kostar
väldigt mycket och de pengarna har man
inte som student.”
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Rapporten Fakta för Förändring
Fakta för Förändring 2019

Utöver opinionsundersökningen Perspektiv producerade Stiftelsen
2019 Fakta för Förändring, en faktabaserad rapport om Sveriges
61 utsatta områden producerad tillsammans med Statistiska
Centralbyrån (SCB). Vi har bland annat kartlagt arbetsliv, utbildningsnivåer, boendesituation och privatekonomi hos invånarna i Sveriges
utsatta områden.
Lanseringen skedde på Järvaveckan 2019 tillsammans med
SCB:s generaldirektör Joakim Stymne. En DN-debattartikel skrevs
och var den åttonde mest lästa debattartikeln under sommaren.
Rapporten fick ett stort genomslag även i andra medier, TT
och SVT med flera. Rapporten finansierades av Marianne och
Marcus Wallenbergs stiftelse.

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Det är
556 000 människor, eller 5,4 procent av befolkningen. Åldersstrukturen
skiljer sig mycket från övriga Sverige: två av tre invånare i utsatta områden har ännu inte fyllt 45 år. I några av områdena är koncentrationen
av unga ännu högre: i exempelvis Rinkeby-Tensta är 42 procent under
26 år. Tre av fyra har utländsk bakgrund – de vanligaste födelseländerna
utöver Sverige är Irak, Syrien, Somalia, Polen och Turkiet.
Det finns ett samband mellan grad av utsatthet och arbetslöshet.
7,9 procent av boende i utsatta områden är öppet arbetslösa, att jämföra med 3,1 procent i icke utsatta delar i landet. Även bland dem i
utsatta områden som har en högre utbildning är arbetslösheten hög.
Skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor är stor i särskilt
utsatta områden. 63% av männen har ett arbete att gå till och endast
53% av kvinnorna. De branscher som dominerar som arbetsgivare är
handel, bygg, transport och magasinering.
Vad händer med ett lokalsamhälle när bara tre av tio femtonåringar
kommer att ta studenten? När knappt varannan kvinna i arbetsför
ålder förvärvsarbetar? Och när den som går upp varje morgon och
åker till jobbet tjänar 110 000 kronor mindre per år och kommer hem
till en lägenhet som är 15 kvadratmeter mindre än genomsnittet i
övriga landet?
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Vi är
förändringsagenter
Vi vet att nya upplevelser föder utveckling.
Därför ordnar vi aktiviteter där människor får
möta nya idéer, intryck och uttryck.
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Testpilot: Studiebesök för skolelever

Socialt hållbarhetsnätverk

Under hösten 2019 inledde Stiftelsen The Global Village ett samarbete

Tillsammans med Stockholms Handelskammare inrättade Stiftelsen

med Stockholms Handelskammare, deras företagsmedlemmar, skolor

under hösten 2020 också ett nytt företagsnätverk inom området social

i Järvaområdet och representanter från näringslivet. Målsättningen är

hållbarhet. Nätverket kommer att träffas minst två gånger per år

att fler unga ska etablera kontakter inom näringslivet. Satsningen går

(höst och vår). Syftet är att inom gruppen utbyta erfarenheter, kunskap

ut på att matcha ungdomar med arbetsplatser för studiebesök under

och engagemang inom de sociala hållbarhetsfrågorna.

skolloven. En testpilot lanserades med företaget MTR och gymnasie-

Det första mötet anordnades den 2 november och handlade om hur

skolan Stockholm Science and Innovation School i Kista. Under höstlovet
2019 fick åtta elever från Stockholm Science and Innovation School
göra studiebesök på MTR Tunnelbanan. Under en dag fick de möjlighet

coronakrisen påverkade företagens sociala hållbarhetsarbete. Bland
talarna fanns:

att lära sig mer om vad de närmare 3 000 medarbetarna på MTR
Tunnelbanan arbetar med, samt prova på jobbet som kundservicevärd
och få en inblick i trafikledningscentralen. Under sportlovet 2020
fick ytterligare 15 elever från Stockholm Science and Innovation School

Paul Alarcón, generalsekreterare Daniel Sachs Foundation
och f.d. hållbarhetschef i Stockholms stad

möjlighet att besöka MTR Tunnelbanan och underhållsbolaget MTR Tech.

Charlotte Welin Zetterlund, personalchef, Max Burgers

Utöver detta har två träffar arrangerats på Stockholms Handelskammare.

Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef, Hemfrid

Ett möte med stora bolag under 2020 ställdes in på grund av coronakrisen.

Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer, Sweco
Josefine Uppling, chef för Group Public Affairs, Swedbank
Felicia Reuterswaerd, hållbarhetschef H&M Sverige
Petra Albuschus, HR-direktör, ICA Gruppen
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Mediegenomslag
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2019

2020

”Stockholmare ställde politiker till
svars i Husby”

”Järvaveckan slår besöksrekord”
– DN, 17 juni

– DN, 12 december

– SVT, 2 april

– TV4, 12 juni

Artiklar:

Räckvidd:

+

Artiklar:

+ miljoner

Räckvidd:

+

+ miljoner

”Bolag står på kö – här ska 2.000
nya anställda rekryteras”

Högsta arbetslösheten i utsatta
områden

”Segregationen förstärker
främlingsfientliga attityder”

– Dagens Industri, 11 juli

– SVT, 10 juni

– DN, 15 juli

”Publikrekord på Järva – efter massiv marknadsföring”

”Järvaveckans tema: Vem bryr sig?”

”Segregation. Lågt förtroende har
försvårat covid-19-infomationen”

”Förtroende för polisen ökar bland
boende i utsatta områden”

– Dagens Samhälle, 25 juni

– SvD, 23 juni

– Dagens Opinion, 13 juni
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”Järvaveckan ställs in i år”

”Segregationen i pandemins spår:
Skrämmande”

– SVT, 12 juni

”1 av 5 svenskar är usla grannar”
– Aftonbladet, 16 juli

Källa: Meltwater 79
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Foto: Julia Dansarie

Ekonomisk
berättelse
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Resultat och ställning

Resultaträkning

2020-01-01
– 2020-12-31

Flerårsöversikt (Tkr)

2020

2019
(10 mån)

Stiftelsens intäkter

Nettoomsättning
Stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

3 178
4 067

11 901
9 808

Årets resultat

- 890

2 093

Balansomslutning

6 038

4 773

Stiftelsekapital
Ingående balans

1 000 000

Årets resultat

Utgående balans

1 000 000

218 001

6 513 700

Gåvor

1 500 000

3 300 001

Bidrag

1 460 000

2 087 233

225

315

3 178 226

11 901 249

Ändamålskostnader

- 2 522 486

-9 286 923

Administrationskostnader

- 1 546 238

-521 112

- 4 068 724

-9 808 035

Övriga intäkter
Summa stiftelsens intäkter

Förändring av eget kapital 2020
Balanserat resultat

2 093 213

Summa kapital

1 000 000

2019-03-14
–2019-12-31 (10 mån)

Stiftelsens kostnader

- 890 498

1 202 715

Summa stiftelsens kostnader

1 202 715

2 202 715

Förvaltningsresultat

- 890 498

2 093 214

Årets resultat

- 890 498

2 093 214

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning.
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Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Kortfristiga fordringar

Bundet eget kapital

Kundfordringar

25 000

1 256 875

0

18 725

1 091 042

2 327 940

79 715

74 062

1 195 757

3 677 602

Kortfristiga skulder

Kassa och bank

4 842 598

1 095 395

Summa omsättningstillgångar

6 038 355

Summa tillgångar

6 038 355

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Stiftelsekapital

2019-12-31

1 000 000

1 000 000

Balanserat resultat

1 202 715

2 093 214

Summa eget kapital

2 202 715

3 093 214

Leverantörskulder

243 811

17 865

4 772 997

Aktuell skatteskuld

8 291

4 772 997

Övriga skulder

Fritt eget kapital

722 033

230 615

Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

2 861 505

1 431 303

Summa kortfristiga skulder

3 835 640

1 679 783

Summa eget kapital och skulder

6 038 355

4 772 997

Revisor:
Peter Dahllöf, Partner & Auktoriserad revisor, KPMG AB
Utdrag ur bokslut granskade av KPMG AB
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Våra
samarbetspartners
berättar
88

Varför är social hållbarhet
viktigt för er?
Vi tror att företag är en viktig del av samhället, vi är snart 150 år gamla
och inser att vi hänger ihop med omvärlden och vill därför att omvärlden
mår bra. Företag har möjligheten att antingen påverka eller att bara
stå vid sidan av och tycka. För oss är det viktigt att vi speglar samhället,
och social inkludering är viktigt rent affärsmässigt. Genom att vi speglar
kunderna kan vi ta rätt beslut i företaget. Jag tror att vi kan göra skillnad
och vara en förebild.

Vi är helt
ointresserade av
alla buzzwords
när det gäller
hållbarhet.
– Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef på Axel Johnson.
Den familjeägda koncernen Axel Johnson är huvudpartner
för Stiftelsen The Global Village.
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Det finns många initiativ att
engagera sig i, varför valde ni
Stiftelsen The Global Village?
Man kan likna det vid att investera i ett start-up-bolag, då är företagsidén
och teamet oerhört viktigt. Ahmed har ett oerhört engagemang och en
förmåga att engagera andra, och den sortens eldsjäl är oerhört viktig för
att få igång olika aktiviteter. Det finns så många som uttalar sig om de
socioekonomiskt utsatta områdena utan någon riktig kunskap om hur
det ligger till. Stiftelsen The Global Village bidrar till kunskap både till oss
och alla andra genom att vara på plats och ta fram fakta till debatten,
rakt upp och ned.

Vad vill ni få ut av ert
engagemang?
Vi är helt ointresserade av alla ”buzzwords” när det gäller hållbarhet. Vi
vill göra först och prata sedan, påverka och se att det kommer ut något
konkret av det vi gör. Det vi vet är att det inte finns några enkla lösningar
och att det inte löser sig av sig självt. Att göra ingenting kommer inte att
leda någonstans, vill man påverka måste man engagera sig, på riktigt.

Foto: Henric Lindsten
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En ömsesidig
respektfullhet.

– Stefan Ränk, vd/koncernchef på
Einar Mattsson och medgrundare/
styrelseledamot i Stiftelsen The Global
Village. Stefan Ränk och Einar Mattsson
bidrar årligen finansiellt till Stiftelsens arbete.

Varför engagerar ni er
i sociala hållbarhetsfrågor?
För att vi ser att det gör skillnad när man gör rätt saker. Med en
större kunskap och förståelse för varandra ökar acceptansen för hur
såväl individer som gemensamma miljöer ska fungera och utvecklas.
Vi har funnits på Järvafältet sedan det byggdes, men när vi tog ett
extra stort kliv in genom att förvärva fastigheter i Hjulsta 2008
tänkte vi bidra med ännu mer engagemang för att bygga broar
mellan Järva och övriga Stockholm. Vi blev tagna på sängen av hur
mycket resurser som östes över området, hur liten effekt det gav
och att det saknades styrning över vad som gjordes.

Hur menar du?
Det finns stora ambitioner att göra gott, men lite kunskap.
De erfarenheter som skapas efter satsningar tas inte till vara.
Det gör att gamla idéer som inte har lyft plötsligt återkommer
efter 15 år och presenteras som nya, trots att de uppenbarligen
inte verkar fungera. Det skapar ett ansvar för oss som är
långsiktiga att lyfta fram vad som gör skillnad.

Vad är social hållbarhet för er?
För oss är det en naturlig del av verksamheten. De bostäder
vi har ska vara så attraktiva som möjligt så att så många som
möjligt ska vilja bo där. Då är trygghet en central ingrediens
och det bygger på förutsättningar att se varandra och bli sedda.
En ömsesidig respektfullhet.
Men det är också ett begrepp som vi upplever att många svänger
sig med i halvhjärtade försök att uppfattas som goda från ett
top-down-perspektiv. Det kan vara frustrerande för oss som
bottom-up arbetar med att skapa social hållbarhet varje dag.
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Varför är ni engagerade
i Stiftelsen The Global Village?
Vi var med redan när det var ett gäng på Järva som ville ordna en
filmfestival. Det föll väl ut och vi ville fortsätta stödja dem när Ahmed
ville utveckla idén till att bli en diskussionsplats, det som sedan blev
Järvaveckan. Det har varit en organisk process som har gjort att allt
fler relevanta mötesplatser utvecklats vartefter. Ahmed ser saker
runt hörnet som vi andra inte ser.

Foto: Åke Gunnarsson/VUE93
AB

Min stora
förhoppning är
att vi ska kunna
lägga ner.

Varför har du valt att engagera
dig i Stiftelsen The Global Village?

– Sven Hagströmer, medgrundare och styrelseledamot
i Stiftelsen The Global Village och grundare av Avanza
Bank och investmentbolaget Creades. Sven Hagströmer
bidrar årligen finansiellt till Stiftelsens arbete.

Vad får du ut av ditt engagemang?

Jag har varit hangaround till Ahmed i många år och sett hans
entusiasm. Han är en enormt engagerad ledare med få ovänner.
Jag tror på förmågan att förändra och engagerar mig i sånt där jag
ser att jag kan påverka. Det finns en röd tråd: jag engagerar mig
i frågor där samhället inte fungerar som det ska. Och varje gång
är min stora förhoppning att vi ska kunna lägga ner verksamheten,
för då betyder det att problemen är lösta.

Det är enormt roligt att vara med och bygga ett samhälle som
fungerar bättre.

Vad är unikt med Stiftelsen?
Stiftelsen The Global Village är ett sätt att i stor skala engagera
lokalinvånarna till samhällets nytta. Många i förorterna är starka och
handlingskraftiga människor, det måste man vara för att rycka upp
hela sin familj och flytta från sitt hemland och hit. Det är uppenbart
att den handlingskraften kan göra stor nytta i samhället. Men då
måste vi engagera människor. Det finns en enorm övertro på pengar,
men det som är kritiskt är engagemang. Där är Town Hall-mötena
som Ahmed satt igång ett bra exempel, det handlar om att prata
med och inte om människor.
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Foto: Joey Abrait

Pengar är inte
oviktiga, men det
som verkligen
behövs är
människors tid.

Varför är du engagerad
i Stiftelsen The Global Village?
Det finns flera svar på den frågan. Ett är att vi alla är med och
bygger samhället och måste fråga oss vilket samhälle vi vill att
barnen ska växa upp i. Om man dessutom har en roll som ger en
lite makt att påverka så har man en skyldighet att göra det. Jag blir
väldigt oinspirerad av folk som försöker sponsra sig till uppmärksamhet. Man behöver folk som kan lägga tid. Pengar är inte oviktiga,
men det som verkligen behövs är människors tid. Slutligen: jag vill
vara i miljöer och träffa människor som influerar och inspirerar.

Och vilken inspiration får du
av Stiftelsen?
För mig är Stiftelsen The Global Village en accelerator för
social hållbarhet. Ett sätt att få frågorna att få snabbare och
större spridning.

Om du blickar framåt några år,
var ser du att Stiftelsen
The Global Village är då?
– Dimitris Gioulekas, vd och medgrundare till konsultföretaget Knightec, styrelseledamot i Stiftelsen
The Global Village. Dimitris Gioulekas bidrar årligen
finansiellt till Stiftelsens arbete.
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För mig handlar arbetet framåt mycket om att få Stiftelsen
The Global Village att bli en samhällsaktör i hela Sverige. Ett scenario
jag gärna skulle se är att företagsledare och politiker kom hit och
ville träffa Stiftelsen The Global Village för att höra hur vi arbetat så
framgångsrikt med de här frågorna.
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Foto: Frederick Francke

Wallenbergstiftelserna
har under en längre tid
bidragit till att försöka
minska risken för utanförskap i invandrartäta
områden.
– Peter Wallenberg Jr är ordförande i Wallenbergstiftelserna.
Wallenbergstiftelserna bidrar årligen finansiellt till Stiftelsen
The Global Village arbete.

Varför har ni valt att
engagera er i Stiftelsen
The Global Village?
Wallenbergstiftelserna har under en längre tid bidragit till
att försöka minska risken för utanförskap i invandrartäta
områden främst genom utbildningsinsatser varav Stiftelsen
The Global Village är en.

Kan du berätta om vad
Wallenbergstiftelserna är?
Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de 17 allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen
Wallenberg eller för att hedra deras minne. Stiftelserna
finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt
utbildning med landsgagneligt fokus och har anslagit drygt
35 miljarder kronor sedan grundandet 1917, varav närmare
11 miljarder de senaste 5 åren.
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Detta är en
affärs- och
verksamhetskritisk fråga.
– Ulf Dahlqvist, vd på Gullers Grupp. Kommunikationsbyrån
Gullers Grupp bidrar årligen finansiellt till Stiftelsens arbete
genom att erbjuda sina tjänster pro bono.

Varför har ni valt att engagera
er i Stiftelsen The Global Village?
Stiftelsen The Global Village är en äkta samhällsaktör som jobbar
konkret med att skapa ett bättre land för alla. De har en viktig mission
att öka den sociala hållbarheten och när de sökte en partner som
kunde hjälpa dem var det självklart för oss som en byrå för just samhällsaktörer att vilja bidra långsiktigt.
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Vårt långsiktiga partnerskap innebär att Gullers Grupp fungerar som
Stiftelsens kommunikationsbyrå för alla behov, såväl strategiskt som
operativt. Vi erbjuder en grundnivå av rådgivning utan arvode, så kallat
pro bono. Rent konkret innebär det att Stiftelsen har möjlighet att
nyttja vår breda kommunikationskompetens till ett värde av 900 000 kr
per år. Hittills har partnerskapet bland annat resulterat i att Stiftelsen
antagit en ny värdegrund, syfte och vision. Och i november antog Stiftelsen
en ny grafisk profil som utvecklades av Gullers Grupp med input från
styrelsen och Stiftelsens kansli.

Vad innebär social hållbarhet
för er?
Det är en drivkraft i vårt arbete. Begreppet är brett och vi tror att det
är viktigt att både se syftet – att bygga ett samhälle som går bra och
mår bra – och också kunna konkretisera det så att social hållbarhet
vägs in i alla beslut vi tar i vardagen, stora som små.

Varför behöver organisationer
idag bry sig om social hållbarhet?
Alla organisationer och företag har en påverkan på samhället. Att göra
sitt avtryck till något positivt för samhällsutvecklingen är inte någon form
av välgörenhet eller något som man kan klistra på någon gång om året i
en glättig Instagrampost. Detta är en affärskritisk och verksamhetskritisk
fråga som bara kommer att öka i betydelse. Här kommer vi att se stora steg
kommande år där konsumenter, potentiella medarbetare och investerare
ställer högre krav på att verksamheter ska ha ett syfte och ett mål.
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Varför har ni valt att engagera er i
Stiftelsen The Global Village?
Prime har varit engagerade i Stiftelsen The Global Village sedan Järvaveckan startade 2017. Vårt engagemang grundar sig i att vi tror på att
det är i samtalet och mötet mellan människor med olika bakgrunder
som vi kan utveckla det samhälle vi vill leva i. Och att alla behöver få förutsättningar att synas, höras och ta del i att utveckla ett demokratiskt,
inkluderande och jämställt samhälle.

Vad innebär social hållbarhet
för er?

Vi har alla ett
delat ansvar för
det samhälle vi är
med och skapar.
– Therese Bohlin, vd på Prime sedan 2018. Prime har ett
långtgående engagemang i Järvaveckan och har varit
kommunikationspartner sedan 2017 då veckan startades.

102

Social hållbarhet är en grundförutsättning för hållbar utveckling.
Genom att aktivt arbeta för social hållbarhet – i våra projekt, med
våra kunder och nätverk – kan vi synliggöra, möjliggöra och påverka
för ett skapa förutsättningar för en inkluderande och jämställd
samhällsutveckling inom och utanför vår egen verksamhet.

Varför behöver organisationer
idag bry sig om social hållbarhet?
Vi alla har ett delat ansvar för det samhället vi är med och skapar –
både organisationer, myndigheter och företag. Där världen en gång
började gå mot att förverkliga målen för hållbar utveckling har utvecklingen avtagit. Nu mer än någonsin behöver fler fokusera på social
hållbarhet – den samhällsutveckling som behövs och de människor
som kan åstadkomma den.
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Foto: Ernst Henry Photography

Varför har ni valt
att engagera er
i Stiftelsen
The Global Village?

Dina Försäkringar

Unionen Stockholm

För att vi tycker att det är ett väldigt viktigt
arbete som vi både vill stödja och även vara
involverade i. Att arbeta för jämställdhet,
jämlikhet och inkludering är självklart för oss
liksom att stötta de lokala samhällen vi som
företag verkar i.

Unionen har över 10 000 medlemmar som bor
i Järvaområdet. Även antalet förtroendevalda
i området har ökat och är över 300 nu. Förtroendevalda i Järva ger oss också kunskap och
kompetens för att bidra till att alla når sin fulla
potential på arbetsmarknaden oavsett var en är
uppvuxen.

– Gunilla Svensson, vd

– Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

Einar Mattsson

White Arkitekter
Som samhällsbyggnadsaktör vill vi medverka till
att stötta det demokratiska samtalet. Järvaveckan
handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Tack vare
Stiftelsen The Global Village och Järvaveckan får
vi möjlighet att ha dialog med samtliga riksdagspartier, samhällsaktörer från många olika branscher
och folk från hela staden men specifikt från Järva.
– Alexander Hagen, vd & Viktoria Walldin, Social Hållbarhet

Stiftelsen The Global Village verkar för att skapa möten och förståelse mellan människor med
olika bakgrund. Man har gjort det mycket framgångsrikt under flera år på Järva. Einar Mattsson
äger och förvaltar bostäder i Stockholmsregionen, bland annat i Hjulsta, Tensta och Barkarby.
Vi har valt att gå in som grundare och bidragsgivare till Stiftelsen The Global Village för att vi
arbetar mot samma mål. Järvaveckan/Järva filmfestival är forum som bidrar till ökad gemenskap
och trygghet för våra hyresgäster. Långsiktiga
samarbeten med lokala aktörer är en del i resan
mot ett attraktivare Järva.

MTR Nordic
MTR är Stockholms tredje största privata
arbetsgivare. Det innebär att vi både har ett
stort ansvar och stora möjligheter att bidra
till att skapa ett hållbart och inkluderande
samhälle där vi verkar. För att lyckas med det är
vi, liksom Stiftelsen The Global Village, övertygade om att det krävs delaktighet och har därför
sedan 2016 valt att engagera oss i bland annat
Järvaveckan.
– Julia Valentin, kommunikationschef

– Martin Fors, fastighetschef & Ylva Forslund,
områdesförvaltare Hjulsta

Familjebostäder

Kulturstöd har beviljats till Järva filmfestival då
programmet bedöms ha hög angelägenhetsgrad
för målgruppen med ett starkt flerkulturellt
perspektiv och genom att främja delaktighet.

Som största fastighetsägare i Rinkeby är det
självklart för oss att sponsra Järva filmfestival,
som en viktig del av vårt långsiktiga engagemang i Rinkeby. I våra prioriterade områden där
Rinkeby och Tensta ingår, finns särskilt stora sociala utmaningar och här vill vi ta ett stort ansvar
för att vända utvecklingen och öka tryggheten.

– Anne Lund, chef Enheten för kulturstöd

– Elin Sundqvist, projektledare, Social Hållbarhet

Swedbank
Swedbank vill främja en sund och hållbar ekonomi
för Sveriges alla företag och hushåll. Vi vill inkludera,
involvera och inspirera – alla grupper i samhället. Därför känns det självklart att engagera oss med Stiftelsen The Global Village samt stödja Järvaveckan.
– Juan Navas, projektledare, Group Public Affairs
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Stockholms stads kulturförvaltning
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Vad innebär
social hållbarhet
för er?

Stockholms stads kulturförvaltning
Social hållbarhet är en viktig aspekt ur ett samhällsperspektiv.
Det ingår dock inte som en bedömningsgrund för kulturstöd där
konstnärlig kvalitet och publik utveckling är prioriterat.
– Anne Lund, chef Enheten för kulturstöd

Swedbank
White Arkitekter

Unionen Stockholm

Social hållbarhet handlar om att bygga ett
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle
där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Och där alla får utrymme att växa. Främst
innebär det att lyfta fram ett brukarperspektiv i planeringen och få flera aktörer att samverka. Men också att beskriva människans
livsmönster och potentialen i den fysiska och
sociala miljön.

Ingen ska lämnas utanför på arbetsmarknaden.
Unionen jobbar för att alla ska ha samma
möjligheter att nå sin fulla potential på arbetsmarknaden. Det blir än viktigare för organisationer att se över den interna kulturen och
värderingarna, att arbeta på nya sätt för att
attrahera och behålla kompetens.
– Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

– Alexander Hagen, vd & Viktoria Walldin, Social hållbarhet

Dina Försäkringar

Som fastighetsägare kan vi bidra mycket till
bra och trygga bostadsområden. Det handlar
om allt från säkra portar, lås och källare
till trygga utemiljöer med bra belysning.
Men trygghet grundar sig i en känsla av
gemenskap som vi också vill bidra till genom
att stödja föreningslivet och skapa tillsammans i dialog med våra hyresgäster.

Flera saker. Vi måste rekrytera på ett sätt
som främjar jämställdhet och jämlikhet. Vi
har även en roll som företag att stödja de
som är på väg in i arbetslivet men oftast inte
får samma möjligheter att skapa erfarenheter som människor med en annan bakgrund.
Sedan har vi som försäkringsbolag produkter
som alla bör ha en grundläggande kunskap
om, specifikt dess roll i vårt gemensamma
skyddsnät.

– Elin Sundqvist, projektledare, Social hållbarhet

– Gunilla Svensson, vd

Familjebostäder
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För oss innebär socialt hållbarhet att bidra till samhällets
utveckling genom alla våra verksamheter. Detta gör vi genom att
aktivt främja mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden,
mångfald och jämställdhet.
– Juan Navas, projektledare, Group Public Affairs

Einar Mattsson
Vår uppgift som fastighetsförvaltare är att skapa trygga och
trivsamma boende- och stadsmiljöer. För oss är det därför viktigt
att vara en närvarande fastighetsförvaltare som långsiktigt
engagerar sig i utvecklingen av staden för de människor som
bor här. Det innebär att vi har långsiktiga samarbeten med
aktörer som exempelvis skolor, Läxhjälpen, The Global Village,
fastighetsägarföreningar, polis och stadsdelsnämnder. Det är
social hållbarhet för oss. Att göra vårt jobb och samarbeta med
andra för att lyckas med vår uppgift.
– Martin Fors, fastighetschef & Ylva Forslund, områdesförvaltare Hjulsta

MTR Nordic
För oss handlar social hållbarhet både om ett internt arbete för
ökad jämställdhet och mångfald och också att på olika sätt bidra
till ökad integration, inkludering och trygghet i vårt samhälle.
– Julia Valentin, kommunikationschef

Varför behöver
organisationer
idag bry sig om
social hållbarhet?

Stockholms stads kulturförvaltning

MTR Nordic

Aspekten är viktig ur ett samhällsperspektiv
men ur ett kulturstödsperspektiv ställs inga
villkor eller krav om social hållbarhet på de
sökanden.

Social hållbarhet är en förutsättning för att
skapa välmående både på arbetsplatsen
och i samhället i stort. Om fler organisationer
engagerade sig i social hållbarhet är vi övertygade om att vi skulle få ett samhälle som
är mer inkluderande, jämlikt och tolerant, där
människor känner sig delaktiga och kan leva
ett gott liv.

– Anne Lund, chef Enheten för kulturstöd

– Julia Valentin, kommunikationschef

Einar Mattsson

White Arkitekter
Att bidra till en socialt hållbar utveckling gynnar oss alla.
Socialt hållbara samhällen är samhällen som är toleranta,
inkluderande, tillgängliga, delande, demokratiska och
jämställda. Förutom att skapa samhällsnytta så finns det
även en långsiktig ekonomisk vinst för företagen. Det är
en konkurrensfördel både varumärkes- och affärsmässigt.

Vi alla är beroende av att den stad vi lever i är
attraktiv och trygg för att själva lyckas med
det vi gör. Att fokusera på det man själv kan är
viktigt men det är utanför stuprören som vi får
mer kraft att förflytta samhället i rätt riktning.
Alla organisationer med olika perspektiv,
mandat och möjligheter, roller och kompetenser måste bidra om de vill verka i en attraktiv
stad. Man måste förstå sin omgivning och
vara engagerad i den.
– Martin Fors, fastighetschef & Ylva Forslund,
områdesförvaltare Hjulsta

Familjebostäder
Familjebostäder är en del av allmännyttan och
vi har ett större uppdrag än att bygga och förvalta hus. Vi vill vara med och utveckla staden
och skapa riktigt bra boendemiljöer för stockholmarna. I det ingår hela begreppet hållbarhet, där trygga och trivsamma bostadsområden är en viktig del.
– Elin Sundqvist, projektledare, Social hållbarhet

– Alexander Hagen, vd & Viktoria Walldin, Social hållbarhet

Unionen Stockholm
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Swedbank

Dina Försäkringar

Hållbarhet, inklusive social hållbarhet, är vår tids viktigaste
fråga. Alla organisationer har en roll att spela för att
möjliggöra och påskynda den omvandling som behövs
i samhället. Att bidra till en positiv utveckling samt stärka
samhället och dess enskilda medlemmar borde vara en
självklarhet för alla organisationer.

Från ett objektivt perspektiv för att det är en
självklarhet att alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter i livet och där är vi inte
ännu. Själviskt som företag för att vi går miste
om många riktigt duktiga medarbetare om vi
inte driver den förändringen.

Alla krafter behövs för att öka engagemanget
för en inkluderande och jämlik arbetsmarknad. Det är en förutsättning för att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande och som
Sveriges största fackförbund med över
170 000 medlemmar i Stockholm vill vi vara
med och bidra och utvecklas tillsammans
med Stiftelsen Global Village.

– Juan Navas, projektledare, Group Public Affairs

– Gunilla Svensson, vd

– Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

Du kan också bidra till öppenhet,
inkludering, social hållbarhet och förnyelse.

Bli partner
och samarbeta
med oss!
Kontakta oss:
info@theglobalvillage.se

Stiftelsen The Global Village
Produktion: Gullers Grupp
Tryckeri: Hylte Tryckeri
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